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Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej
w dniu Przyjaźni Polsko – Węgierskiej
16 marca 2007 roku Marszałek Sejmu RP Marek Jurek podpisał przyjętą przez aklamację uchwałę
Sejmu ustanawiającą dzień 23 marca – Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddał hołd pamięci pokoleniom Polaków i Węgrów, którzy przez
wieki tworzyli więzy przyjaźni.
„ Od ponad 1000 lat Polacy i Węgrzy żyją w tej samej części Europy, tworząc trwale więzy
łączące oba narody na wielu płaszczyznach: politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej.
Wielokrotnie wspólnie odpieraliśmy zagrożenia płynące i ze wschodu i z zachodu. „
Analogiczna uchwała o ustanowieniu Dnia Przyjaźni została przyjęta
Narodowe Republiki Węgierskiej.

przez Zgromadzenie

Prawica Rzeczypospolitej przesyła Węgrom, w tym Dniu, wyrazy naszej solidarności i braterskiej
przyjaźni.
Łączy nas ponad tysiąc lat tradycji państwowej, cywilizacja łacińska i tradycja chrześcijańska.
Posiadaliśmy wspólnych władców: Ludwika Węgierskiego, Władysława Warneńczyka oraz
Stefana Batorego. Mieliśmy na polskim tronie przybyłą z Węgier królową – świętą Jadwigę.
Polacy byli z Węgrami w czasie powstania narodowego 1848 roku. Byliśmy po stronie państwa
węgierskiego odmawiając ratyfikacji traktatu z Trianon a Węgrzy wspierali naszą walkę
z najazdem sowieckim w 1920 roku. Na Węgrzech po agresji sowieckiej 17 września 1939 roku
znalazło się ponad sto czterdzieści tysięcy polskich uchodźców cywilnych i wojskowych.
Polacy spontanicznie wspierali walkę narodu węgierskiego o niepodległość w czasie wielkiego
powstania 1956. To wspólne dziedzictwo jest naszą siłą i zobowiązaniem.
Prawica Rzeczypospolitej, wierna tej tradycji, przekazuje raz jeszcze wyrazy uznania dla działań,
jakie bracia Węgrzy podjęli dla odrodzenia swojej Ojczyzny.
Nowa Konstytucja ma znaczenie nie tylko dla Węgier, wskazuje zasady ważne dla nas
wszystkich: zasady cywilizacji chrześcijańskiej, suwerenności i tradycji narodowej, prawa do
życia i praw rodziny, potępienia zła komunizmu.
Współpraca Polski i Węgier jest dla nas moralnym zobowiązaniem w trosce o teraźniejszość i
przyszłość Europy środkowej.
Byliśmy i będziemy razem.
Boże błogosław Węgrów!
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